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Č.j.264/2020  

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 5/2020 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 31.8.2020 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 

Přítomni: Ladislav Podhorský, Vladimír Studený,  Bc. Petra Neshodová, David Janík, Petr 

Kročil, Jana Bauerová, Milan Mackura  

Ostatní přítomni: Ing. Jana Horňáčková, Vladimír Neshoda 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ladislav Podhorský.  
 

Uvedl, že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavili 

všichni členové, takže zastupitelstvo obce je schopno se usnášet. 

Provedením zápisu byla určena Ing. Jana Horňáčková. 

Ověřovateli zápisu Bc. Petra Neshodová a Petr Kročil. 

 

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce: 

1. Kontrola usnesení 4/2020 

2. Pronájem bytu č.p. 35/1 

3. Změna územního plánu č.2 

4. Nabídka firmy SDO Technika s.r.o. 

5. Oprava domu č.p. 35 

6. Volby do KZ 2020 

7. Různé:  

 Informace k projektu revitalizace 

 Ukončení provozu veřejných telefonních automatů 

 

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.4/2020 ze dne 20.7.2020 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 2  Pronájem obecního bytu č.p. 35/1 byl zveřejněn na úřední desce v době od 30.7.2020 

do 1.9.2020. Byly doručeny 2 žádosti o pronájem tohoto bytu (Štefan Motešický a Josef 

Kuboň). 
 

Usnesení č. 2:   

Zastupitelstvo obce hlasuje pro pana Štefana Motešického : 6 hlasů 

 Zastupitelstvo obce hlasuje pro pana Josefa Kuboně : 1 hlas   

Byt č. 1 v domě č.p. 35 bude pronajat panu Štefanu Motešickému. Podmínkou  

u podepsání smlouvy je složení 3-měsíční kauce nájemného a přihlášení k trvalému 

pobytu v obci. 

Zastupitelstvo obce schválilo pronájem obecního bytu panu Štefanovi Motešickému. 
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Ad. 3  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce dvě cenové nabídky, týkající se změny č.2 

územního plánu obce a seznámil zastupitele s obsahem této změny. Smlouva bude 

uzavřena s firmou Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. Celková cena prací je  

133.100,-Kč. 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na změnu č.2 Územního 

plánu obce Malá Štáhle od firmy Urbanistické středisko, s.r.o., Ostrava. 

    Zastupitelstvo obce Malá Štáhle pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy s firmou Urbanistické středisko, s.r.o., Ostrava. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 4 Firma SDO Technika s.r.o. nabízí obcím elektrickou tříkolku za cenu cca 40.000,-Kč 

s možností využití dotace. Vedla se diskuze, zda je tříkolka pro obec potřebná a nyní se 

pořizovat nebude. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 5 Do výběrového řízení na opravu komínů u bytového domu č.p. 35 se přihlásily dvě 

firmy – Kominictví Zakopal Richard a Kominictví Šembera Pavel. Podle předem 

určených pravidel vyhrála výběrové řízení firma Kominictví Zakopal Richard. Obsahem 

prací je vyfrézování a vyvložkování komínů, včetně zednických prací. Cena prací je 

vyčíslena na 176.818,-Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na opravu komínů BD č.p. 

35 s firmou Kominictví Zakopal Richard. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na 

opravu BD č.p. 35 s firmou Kominictví Zakopal Richard. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6  Volby do krajských zastupitelstev se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Kromě 

běžného kancelářského materiálu určeného pro volby, je obec povinna zajistit ochranné 

prostředky podle směrnice ministerstva vnitra, v souvislosti s koronavirem. 

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
 

Ad. 7  Různé: 

 

 Probíhají dokončovací práce na projektu „revitalizace území po důlní činnosti“. 
Slavnostní otevření je naplánováno na 19.9.2020. 

 Starosta informoval zastupitele obce, že ke dni 31.12.2020 končí povinnost 

provozovat veřejné telefonní automaty (VTA). Na základě tohoto rozhodnutí 

společnost O2 Czech Republic ukončí provoz VTA v naší obci. Demontáž VTA bude 

probíhat během roku 2021. 

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 31.8.2020 v 19:15 hod.  

 

Mimo program jednání zastupitelé diskutovali o úpravě polní cesty do Velké Štáhle a o změně 

jízdního řádu. 

 

Zápis zhotoven dne: 8.9.2020 

 

Zapsala: Ing. Jana Horňáčková 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová   …………….……….. 

                                 

                                  

                                 Petr Kročil            ……………………….…. 

 

 

 

 

   Vladimír Studený                                                                          Ladislav Podhorský  

      místostarosta                                                                                        starosta 


